Šachový klub ZEMPLÍN MICHALOVCE a PENZIÓN JULIANA
organizujú
XXXII. ročník medzinárodného šachového turnaja
ZEMPLÍNSKA VEŽA FIDE OPEN 2019

Termín:
Miesto:
Hrací systém:
Tempo hry:
Právo účasti:
Prezentácia:
Prihlášky:

27.06.-30.06. 2019
Zemplínska Šírava,
Penzión Juliana – Stredisko Kamenec, Kaluža 072 36
švajčiarsky systém na 7 kôl
2 x 60 min. + 30 sekúnd/ťah so zapisovaním partie,
čakacia doba na súpera je 30 min.
hráči s ELO FIDE max 2200
štvrtok od 9:00 do 10:30 Penzión Juliana
zaslať najneskôr do 15.6.2019 na adresu:
radoslavo14@gmail.com, 0903 828 252
alebo pri požiadavke na rezerváciu ubytovania
ihnatm@gmail.com, 0905 677 084
Pri prihláške po termíne sa vklad zvyšuje o 3,-EUR
Maximálny počet hráčov je 40

Časový rozpis:

1. štvrtok
27.6. 11:00 - 14:00
2. štvrtok
27.6. 15:30 - 18:30
3. piatok
28.6. 14:00 - 17:00 iba jedno kolo
4. sobota
29.6. 09:00 - 12:00
5. sobota
29.6. 14:00 - 17:00
6. nedeľa
30.6. 09:00 - 12:00
7. nedeľa
30.6. 13:00 - 16:00
Vyhodnotenie
16:15

Vklad:
Ceny:

15€
cenový fond min. 400,- €; garantovaný pri účasti min.
20 hráčov
3 finančné ceny (cenový fond a jednotlivé ceny
stanovené po prvom kole)
3 finančné ceny pre hráčov do 16 rokov
3 finančné ceny pre hráčov do ELO 1700
Ceny sa nedelia

Hlavný rozhodca:
Riaditeľ turnaja:

Radoslav Ondo
Marek Ihnát

Ubytovanie a strava:

Penzión Juliana, http://www.juliana.sirava.sk/

Stravovanie:
individuálne – výber z jedálneho lístka /podľa aktuálnej
ponuky a cien/
Ubytovanie pri plnom obsadení izby:
1-posteľová izba / neponúkame /
2-posteľová izba / 13,00eur / osoba / noc /
3-posteľová izba / 12,00 eur / osoba / noc /
3-posteľová izba s prístelkou / 11,00 eur / osoba / noc /
Bungalov 4miestny s možnosťou prístelky /11,00 eur /
osoba / noc /
Občerstvenie počas turnaja:
presso káva + minerálka poskytnuté zdarma
Možnosť využitia doplnkových služieb :
Multifunkčné ihrisko
Bazén dospelá osoba
Bazén dieťa do 10 rokov
Fínska sauna
- min.3 osoby
Vírivka

5,00 eur / hod
1,00 eur / hod
0,50 eur / hod
4,00 eur /os./ hod
3,00 eur /os./ hod

